
 

Sprzedaż Telefoniczna i
Obsługa Klienta
 

Na Czas Kryzysu z Trenerem na Żywo!

OFERTA SZKOLEŃ ZDALNYCH DLA FIRM

Tarcza
Szkoleniowa

Patryk Jasiński
Trener Biznesu,

Ekspert Sprzedaży Telefonicznej



Czym jest Tarcza
Szkoleniowa?
ZDALNE SZKOLENIA NA ŻYWO Z TRENEREM

Krótkie moduły szkoleń dla firm, prowadzone w formule zdalnej przez
internet, dopasowane do potrzeb klienta i uwzględniające aktualny
kontekst biznesowy (kryzys gospodarczy, koronawirus, praca zdalna).

#TarczaSzkoleniowa

TEMATÓW

>100 1,5h
SESJE FORMA ZDALNA

TRENER EKSPERT WDROŻENIE KONTEKST



Zalety szkoleń zdalnych
W RAMACH TARCZY SZKOLENIOWEJ

Krótka forma pozwalająca na przeprowadzenie szkolenia w skupieniu podczas
pracy zdalnej i powrót pracowników do swoich obowiązków.
Szkolenia prowadzone przez trenerów ekspertów-praktyków.
Prowadzone w małych grupach do 8 osób w formie warsztatowej lub w
dużych grupach do 50 osób w formie webinarów (w dogodnym terminie).
Wsparcie trenera we wdrożeniu umiejętności w praktykę po szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe z terminem realizacji, do którego
otrzymują informację zwrotną. Mają również możliwość nieograniczonych
konsultacji w ramach tematu do 30 dni od szkolenia.
Dopasowane do potrzeb klientów i aktualnego kontekstu biznesowego.
Niska cena szkolenia, dzięki krótkiej formie oraz przeprowadzaniu szkolenia
przez internet.

#TarczaSzkoleniowa



Skuteczność szkolenia
JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA
I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA?

Nawiązanie
kontaktu

Zadanie
wdrożeniowe

dla uczestników

Udzielenie
informacji
zwrotnej

Dodatkowe
konsultacje
i wsparcie

Badanie potrzeb
szkoleniowych

Opracowanie
i przeprowadzenie

szkolenia

#TarczaSzkoleniowa



Nawiązanie kontaktu - tu, gdzie sprzedaż telefoniczna
się zaczyna i kończy.
Badanie potrzeb, uśmierzanie bólu i budowanie
wartości przez telefon - co tak naprawdę ma
znaczenie?
Prezentacja oferty przez telefon, oparta o realne
potrzeby klienta.
Obiekcje a może niezadane pytanie? Jak reagować na
odmowę klienta w trakcie rozmowy telefonicznej?
Zamknięcie sprzedaży przez telefon, czyli jak uzyskać
kontrakt od klienta?

SKUTECZNA SPRZEDAŻ
TELEFONICZNA

Tematy szkoleń do wyboru

#TarczaSzkoleniowa

Określenie grupy docelowej i profilowanie klienta.
W poszukiwaniu klienta - nowoczesne sposoby
dotarcia do klientów.
Między perswazją a manipulacją - jak przekonywać
klienta bez manipulacji?
Motywatory zakupowe - jak dostarczyć klientowi to,
czego potrzebuje?
Mów tak, żeby Cię rozumiano - komunikacja w
sprzedaży.
Sygnały klienta świadczące o gotowości do zakupu.
Przekonania w sprzedaży - jak zmieniać, żeby zmienić?
Profesjonalna obsługa klienta - 10 grzechów
głównych.
Sprzedaż metodą "Challenger".
Reklamacyjna obsługa klienta.

OBSŁUGA KLIENTA
W TRUDNYCH CZASACH



Skuteczna Sprzedaż
Telefoniczna
JAK EFEKTYWNIE SPRZEDAWAĆ
ZDALNIE?

handlowców, sprzedawców, KAM'ów
sprzedawców telefonicznych i telemarketerów
menadżerów sprzedaży
trenerów wewnętrznych szkolących sprzedawców
freelancerów chcących zwiększyć sprzedaż
wszystkie osoby, które chcą podnieść skuteczność
sprzedaży i obsługi klienta przez telefon

Szkolenia przeznaczone są dla:

#TarczaSzkoleniowa



NAWIĄZANIE KONTAKTU
- TU, GDZIE SPRZEDAŻ

TELEFONICZNA ZACZYNA SIĘ I
KOŃCZY

BADANIE POTRZEB,
UŚMIERZANIE BÓLU I

BUDOWANIE WARTOŚCI
PRZEZ TELEFON

Dowiesz się, które wrażenie jest ważniejsze,
pierwsze czy ostatnie.
Poznasz sposoby na przebicie się przez
sekretarkę.
Nauczysz się, w jaki sposób zaciekawić
rozmówcę, aby dalej chciał z tobą rozmawiać.
Wypracujesz schemat swojego nawiązywania
kontaktu, dzięki któremu zmaksymalizujesz
ilość rozmów z klientami przez telefon.

Dowiesz się czym są potrzeby klientów i jak
je klasyfikować.
Poznasz najpopularniejsze motywatory
zakupowe, które pomogą Ci w kierowaniu
procesem sprzedaży i rozpoznaniu ich w
trakcie rozmowy telefonicznej.
Nauczysz się stosować skuteczne metody
badania potrzeb klientów przez telefon.



Nauczysz się mówić co jest twoim USP, które
wspomoże twoją sprzedaż.
Poznasz czym jest ESP i jakie emocje powinny
towarzyszyć twojemu klientowi w procesie
prezentacji oferty.
Dowiesz się, jak prezentować ofertę opartą o
realne potrzeby klienta.
Poznasz znaczenie komunikacji werbalnej, aby
klienci chcieli z Tobą rozmawiać przez telefon.

PREZENTACJA OFERTY PRZEZ
TELEFON, OPARTA O REALNE

POTRZEBY KLIENTA

OBIEKCJE A MOŻE NIEZADANE
PYTANIE?

JAK REAGOWAĆ NA ODMOWĘ
KLIENTA W TRAKCIE

ROZMOWY TELEFONICZNEJ?

Nauczysz się odpowiednio reagować na NIE
klienta, na początku rozmowy telefonicznej.
Nauczysz się jakie są najczęstsze powody
obiekcji klientów.
Dowiesz się w jaki sposób zamienić obiekcję
klienta w niezadane pytanie.
Poznasz techniki radzenia sobie z obiekcjami
klientów przez telefon.



ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY
PRZEZ TELEFON, CZYLI JAK

UZYSKAĆ KONTRAKT OD
KLIENTA?

Nauczysz się prawidłowo podsumować
zakup w trakcie rozmowy telefonicznej, aby
klient nie zrezygnował po rozmowie.
Dowiesz się w jaki sposób prosić klienta o
rekomendację oraz kiedy warto o nie prosić.
Poznasz sygnały klienta świadczące o
gotowości do zakupu.
Nauczysz się 10 skutecznych technik
finalizacji sprzedaży telefonicznej.

#TarczaSzkoleniowa



Obsługa Klienta
w Trudnych Czasach
JAK SPRZEDAWAĆ I DBAĆ O RELACJE
Z KLIENTEM W CZASACH
NIEPEWNOŚCI?

handlowców, sprzedawców
osób prowadzących sprzedaż przez telefon
KAM'ów
menadżerów sprzedaży
freelancerów chcących zwiększyć sprzedaż
wszystkie osoby, które chcą podnieść skuteczność
sprzedaży i obsługi klienta przez telefon

Szkolenia przeznaczone są dla:

#TarczaSzkoleniowa



Dowiesz się w jaki sposób określić avatar
idealnego klienta.
Nauczysz się precyzyjnie określać się swoją
grupę docelową.
Zrozumiesz w jaki sposób ustalać scoring
klientów, aby odpowiednio ustalać priorytet
kontaktów.

OKREŚLENIE GRUPY
DOCEOWEJ I PROFILOWANIE

KLIENTA

W POSZUKIWANIU KLIENTA -
NOWOCZESNE SPOSOBY
DOTARCIA DO KLIENTA

Dowiesz się w jaki sposób generować nowych
potencjalnych klientów.
Zrozumiesz, jak wygląda ścieżka klienta, aby
zmaksymalizować zysk.
Poznasz narzędzia oraz znaczenie, up i cross
selingu dla firmy.
Dowiesz się jakie znaczenie mają social media
w nowoczesnym prospectingu?
Nauczysz się w jaki sposób konstruować swój
lejek sprzedaży.



Zrozumiesz jakimi motywatorami kierują się
ludzie.
Dowiesz się, jak twój produkt wpasowuje się
w motywator zakupowy klientów.
Nauczysz się prezentować swój produkt w
oparciu o motywator zakupowy klienta.

MIĘDZY PERSWAZJĄ A
MANIPULACJĄ

- JAK PRZEKONAĆ KLIENTA
BEZ MANIPULOWANIA NIM?

Dowiesz się gdzie leży granica między
manipulacją a perswazją.
Poznasz 7 reguł wywierania wpływu według
profesora Roberto Cialdiniego i będziesz
wiedzieć, jak stosować je w sprzedaży.
Nauczysz się formułować perswazyjne
komunikaty wzmacniające Twoją sprzedaż w
trakcie rozmowy telefonicznej.

MOTYWATORY ZAKUPOWE -
JAK DOSTARCZYĆ KLIENTOWI

TO, CZEGO POTRZEBUJE?



Poznasz najczęstsze błędy i zakłócenia w
komunikacji.
Dowiesz się co musi się stać, aby Twój
komunikat został zrozumiany.
Nauczysz się sprawnie komunikować, dzięki
czemu polepszysz swoje relacje, nie tylko z
klientami.
Poznasz różnice między komunikacją
werbalną, a niewerbalną.

MÓW TAK, ŻEBY CIĘ
ROZUMIANO

- KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

SYGNAŁY KLIENTA
ŚWIADCZĄCE O GOTOWOŚCI

DO ZAKUPU

Poznasz osiemnaście sygnałów klienta
świadczących o gotowości do zakupu.
Nauczysz się zamykać sprzedaż w
odpowiednim momencie.
Nauczysz się nie sprzedawać - sprzedanego.



Poznasz jakie są oczekiwania klienta
względem obsługi klienta.
Nauczysz się obsługiwać sprawnie swoich
klientów.
Poznasz dziesięć grzechów głównych obsługi
klienta i zamienisz je na zachowania
sprzyjające sprzedaży.

PRZEKONANIA W SPRZEDAŻY -
JAK ZMIENIAĆ, ABY ZMIENIĆ?

Poznasz jakie są przekonania towarzyszące
sprzedaży.
Nauczysz się zmieniać przekonania
ograniczające w przekonania wzmacniające.
Stworzysz własne definicje, które będą Cię
wzmacniać.

PROFESJONALNA
OBSŁUGA KLIENTA

- 10 GRZECHÓW GŁÓWNYCH



Poznasz pięć profili sprzedawców i określisz
swój.
Nauczysz się edukować klienta w procesie
sprzedaży.
Poznasz oczekiwania klientów względem
sprzedawców.
Nauczysz się sprzedawać w modelu 3T.

SPRZEDAŻ METODĄ
"CHALLENGER"

REKLAMACYJNA OBSŁUGA
KLIENTA

Nauczysz się przyjmować reklamację klienta
asertywnie.
Poznasz oczekiwania klienta w momencie
składania reklamacji.
Nauczysz się panować nad emocjami swoimi i
klienta w trakcie rozmowy reklamacyjnej.



Trener prowadzący
PATRYK JASIŃSKI

Wieloletni praktyk i trener sił sprzedaży
Posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik i dyrektor
działu sprzedaży (od 11 lat związany ze sprzedażą i cały
czas sprzedaje)
Zarządzał zespołami telemarketerów
Szkolił siły sprzedaży znanych marek, takich jak m.in.:
Kaskada Fashion, Druk Polska, TOR Konferencje, Play,
Orange, T-Mobile, Tauron, Netia i wielu innych
Posiada dyplomy ukończonych szkół: Trenera Biznesu,
Trenera Sprzedaży oraz Coacha Sprzedaży
W wolnych chwilach dzieli się wiedzą z innymi, uprawia
sport i jest fanem swojego psa :)

TRENER, EKSPERT SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ



REKOMENDACJE

EWA FRĄCZEK

Miałam przyjemność
uczestniczyć w szkoleniu online

 Patryka. [...] merytorycznie -
duża wiedza, prosta i klarowna
komunikacja, przykłady z życia

wzięte. O to mi chodziło.
Polecam i “idę” na następne.

CEO

ŁUKASZ MAZUR

Patryk posiada ogromną wiedzę
odnośnie sprzedaży. Potrafi w

prostych słowach wytłumaczyć
wszelkie wątpliwości handlowca.
Zna mnóstwo technik sprzedaży,

które można w łatwy sposób
wykorzystać. 

Account Manager

SZYMON CYBAL

Polecam Patryka z czystym
sumieniem. Jest prawdziwy w tym
co robi, nie udaje nikogo i mówi to

co myśli. Dlatego jest godny
mojej rekomendacji!

Doradca Biznesowy



Trener prowadzący na żywo
SPRAWDŹ, CO MÓWIĄ NA TEMAT TRENERA JEGO KLIENCI

https://www.youtube.com/watch?v=SrhC1phDN5U
https://www.youtube.com/watch?v=SrhC1phDN5U


FIRMOWE KURSY ONLINE
NAGRYWAMY FILMY SZKOLENIOWE "NA MIARĘ" DO

WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA W TWOJEJ FIRMIE

Możliwość
wielokrotnego powrotu

do treści szkolenia
przez pracowników w

dowolnym czasie i
miejscu

Możliwość szkolenia
nowych pracowników w
identyczny sposób bez

ponoszenia
dodatkowych kosztów

Wysoka skuteczność
dzięki krótkim formom
szkoleń zakończonych

zadaniem
wdrożeniowym

Oszczędność na
kosztach organizacji

szkoleń (salki
szkoleniowe, catering,

noclegi, dojazdy,
nieobecności)

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY



Dofinansowanie do 80%
TERAZ MASZ AŻ 3 MOŻLIWOŚCI:

SPRAWDŹ TERAZ

DOFINANSOWANIA
USŁUG

ROZWOJOWYCH

Skontaktuj się z nami a bezpłatnie sprawdzimy wszystkie możliwości, pomożemy                       
w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz rozliczeniu dofinansowania. Całą "papierologię"
bierzemy na siebie! Więcej informacji na: www.mtc.pl/dofinansowania-ue

#TarczaSzkoleniowa

https://mtc.pl/dofinansowania-ue/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 
 
 

Biuro: Ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła

TELEFON

883 329 608

ADRES EMAIL 

biuro@mtc.pl

www.mtc.pl

Szkolenia Dofinansowane i Doradztwo dla Firm

https://mtc.pl/

